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Garanţia de participare va fi reţinută dacă  

CNSC respinge contestaţia 
 

 
 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a 

lansat în urmă cu o săptămână spre dezbatere publică proiectul de modificare al OUG 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  

 În urma analizei amănunţite a sistemului ş i a propunerilor venite din partea actorilor 

implicaţi în sistemul de achiziţii publice, A.N.R.M.A.P. introduce noi măsuri care vor duce 

la eficientizarea sistemului de achiziţii publice.  

Astfel, ca urmare a negocierilor purtate, în acest moment cu Fondul Monetar 

Internaţional, suntem în măsură să precizăm că prin acest proiect de modificare, orice 

contestaţie va fi soluţionată la finalizarea procedurii de atribuire, după raportul 

procedurii, iar contractul va putea fi semnat imediat după pronunţarea deciziei de 

către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Se urgentează astfel 

procedura, iar întreg pachetul de contestaţii urmează a fi soluţionat o singură dată. Se 

introduce soluţionarea de către CNSC a excepţiilor procedurale în termen de 10 zile, iar 

decizia privind fondul cauzei se va emite în termen de 20 de zile.  

A.N.R.M.A.P. introduce ca obligaţie a autorităţii contractante să solicite 

ofertantului constituirea unei garanţii, în cuantum de 2% din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, în vederea participării la procedura 

de atribuire. În cazul în care CNSC respinge contestaţia, autoritatea contractantă va 

reţine contestatorului garanţia de participare.  

 



 

Preşedintele A.N.R.M.A.P., Cristina Trăilă, precizează că această propunere are 

ca finalitate ”reducerea numărului mare de contestaţii care întârzie semnarea 

contractelor şi stoparea abuzului  <contestatorilor de profesie>”.  

Ca urmare a întâlnirii bilaterale dintre reprezentanţii Comisiei Europene şi o 

delegaţie a României condusă de preşedintele A.N.R.M.A.P., Cristina Trăilă, ce a avut loc 

pe data de 4 mai 2010, în care s-a abordat subiectul parteneriatului public privat, 

introducem în propunerea de modificare a OUG 34/2006 o nouă definire a acestui concept, 

urmând a fi completată de o lege specială în acest sens : „s1) Parteneriat public-privat 

este o formă a cooperării dintre sectorul public şi sectorul privat, în scopul finanţării, 

construcţiei, renovării, managementului sau întreţinerii unei infrastructuri sau 

furnizării anumitor servicii, care se concretizează prin atribuirea unui contract de 

achiziţie publică sau prin atribuirea unui contract de concesiune.”  

Preşedintele A.N.R.M.A.P., Cristina Trăilă: ”Aş vrea să le mulţumesc tuturor 

celor care susţin îmbunătăţirea cadrului legal al achiziţiilor publice din România şi să 

îi asigur că aşteptăm în continuare propuneri în acest sens. Sper că acest proiect va 

primi avizul favorabil al Comisiei Europene şi că va fi promovat cu celeritate , în 

conformitate şi cu angajamentele luate de statul român în faţa Fondului Monetar 

Internaţional”.  

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

10 mai 2010 
Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice  

 


